
KEMENTERiAN RISE■ TEKNOLOGl,DAN PENDIDIKAN T!NGGl

INST:TUT TEKNOLOG:SEPULUH NOPEMBER
Kampus lTS Sukol o‐ Surabaya 6011'

Telp 1 03, 5994254‐ 54 5947274 5945472(Hunt no)
FaX 1031‐ 5947264 5950806

httpソ′v′″″ts ac id

Surabaya,l9 September 2016

Nomor
Lampiran
Hal

: 058059/1T2/TU 00 01/2016

:ε daran tentang

dan TA/thesis/Disertasi

/> ^,,(etua Jurusan di Lintkungan lTs U $/ry'L l(P -/^
Oirektur Pascasariana

Ketua LPPM

Kepala LPMP2KI

Kepala UPT Perpustakaan

Dengan hormat,

SebaSaimana hasil rapat bersama antara Rektor ITS dengan Ketua Jurusan di

LingkunSan ITS pada tanSSal 5 September 2016 serta dalam upaya perbaikan

kualitas repository lTS, maka den8an ini disampaikan beberapa perubahan

kebijakan wajib unggah paperfiAfihesis/Disertasi sebagai berikut:

1. TA/Tesis/Oisertasi mahasiswa vanS waiib diungtah ke repository ITS

melalui Perputtakaan ITS adalah dokumen utuh (tidak dibagi meniadi

beberapa bab). Perputtakaan ITS akan menindaklanjuti dengan edaran

teknis penamaan file, p€nyerahan, dan lainnya.

2. Kebijakan sebagaimana terulis pada point (1) di atas mulai berlaku untuk

mahasiswa yang akan diwisuda pada perioda Maret 2017'

3. Kebijakan wajib unggah POMITS akan dllakukan dengan tata cara sebagai

berikut:

a. Paper dlm format yang telah ditentukan wajib diunSSah pada saat

sebelum wisuda, kecuali bagi mahasiswa yang lidak mendapatkan ijin

dari dosen pembimbinS karena pertimbangan akan dipublikasikan

dalam jurnal lainnYa. .

b. Jika paper tidak dipublikasikan dalam lurnal POMITS karena alasan

rebaSsimana pada Point {a}, maka LPMP2KI ITS akan menundanya

sampai-dengan jangka waktu 2 tahun. Jika sampai den8an batas waktu

tersebut tidak dipublikasikan, maka ITS secara lan8sung akan

mengun8Sah ke iurnal POMITS.

c. Mengacu pada point (a), mereka yang telah mernpublikasikannya dalam

rentang waktu 2 tahun yanS diberikan pada jurnal5ghD POMITS, aBar

Kepada Yth.
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eeSera melaporkan kepada LPMP2KI setelah publikasi untuk

menghindari publikati ganda untuk artikel yang sama

Demikian pemberilahuan yan8 diberikan untuk dilaktanakan dengan sebaik-

baiknya.
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